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Visão Geral – Ambientes Virtuais 

 Público Alvo 

o Docente 

o Técnico Administrativo  

o Discente 

o Gestor do Módulo 

o Publico Geral 

 Finalidade 

 Gestor do Módulo 

o Permite criar e gerenciar comunidades virtuais. 



Visão Geral – Ambientes Virtuais 

 Comunidade Virtual  visa a socialização de todos os usuários do 

sistema SIG. 

 Semelhante  em vários aspectos à turma virtual , porém não está 

vinculada a nenhuma turma. 

 A interação ocorre através de: 

● Chat; 

● Fórum; 

● Tópicos de discussão ; 

● Envio e download de arquivos; 

● Notícias; 

● Enquetes; 

● Comunicação com os participantes da comunidade. 
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Perfis envolvidos na Comunidade Virtual: 

● Administrador: Realiza qualquer operação na comunidade, como excluir ou 
alterar tópicos de outros usuários, adicionar ou remover participantes a 
comunidade, etc. 

 

● Moderador: usuários com esse tipo de permissão realizam operações 
como excluir e editar tópicos de fóruns, arquivos, enquetes, entre outras coisas. 
Esse tipo de permissão deve ser concedida para usuários que irão ajudar o 
administrador a gerenciar seu conteúdo. 

 

● Membro: usuários com essa permissão podem participar normalmente das 
atividades da comunidade (cadastrando tópicos, enquetes, participar de fóruns, 
etc), porém eles não podem alterar ou remover nada que não seja de sua própria 
autoria. 

 
 A inclusão de membros em uma Comunidade Virtual é baseada em 
convites. Os moderadores ou administradores podem enviar convites para os 
usuários do sistema e uma vez o convite aceito esse usuário passa ser membro da 
comunidade. 
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Visão dos membros da comunidade virtual 

das afirmações para manifestar na Enquete 

 Visão Administrador 
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 Visão Discente 
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 Visão Discente 



Obrigado 
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